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 مقدمة 

عهم  فا ق هر  حدي  مؤيسهل املال ا اماهما امعصديا ا ط له من رؤيا مؤ عد  طويد املال ا اماهما  

، وامذي أعطى أومويا مسلا مودوعهل لوم ا، من ر دنه ضعهن  وه  املال ا واالعلعهه ايمههيعا، فعد 2000

مفهد ا ضعهن  وه  املال ا واماع  على  طل عنه مع فكد   امج ل  اماهما ملندديا واملكدومو  ه   لدت قهار  ماند 

 االهار  االيلدا  ج ا معؤيسهل املال ا اماهما. 

امعؤيسا وايمههيعا  لعه   امعاند م علعهه  رد همجه من أ    أد    امعاند  ردأ  امن ئ ومنذا    امعاهي د 

هراي ا ملع ل   فا   ملطور  وردامك ايلدا  ج اامعوم ا مضعهن امجوه  واالعلعهه وقم  من     وضع  طا 

املطور    امعدر  علىواالعلعهه، ومنه    امجوه رعلطللهل ماهي د   اماع  وم حعا  قفداز  ديك مدهفا فا يول 

امرداع فا مجه  امالوم اييهي ا ويد  رهمضهفا قمى  ود ثعهفا    واملكدومو  ه،امحدي  فا مجه  املح  امالعا  

 احل ه هل امعجلعع. 

امخطا   فعد  ا وضع  ،(2021  –  2017)  مخطا االيلدا  ج ا ملعاند ا ا اال لنه  من  دف ذ  وح   ا ه  

 ( ملضعدا2027  –  2022االيلدا  ج ا  دذه    (  قعداه  وماهي د  ورؤيا أيا  و لهئك    امخطا،  امعاند،  وريهما 

ملعاند ) امل ئا  قمى SWOTاملحل    رهمضهفا  منذه ايددا ،  امعحععا  ( وأددافه االيلدا  ج ا وامعودوعهل 

وععل ا من أ     وي لا علع اأن  كون دذه امخطا االيلدا  ج ا    را  ن  امخطا املدف ذيا وامعواز ا املعديديا.

 االر عه  رك  من امعدر  امعؤيس ا وامكفه   املال ع ا رعه يحع  ريهما وأددا  امعاند. 
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 نبذة عن املعهد 

 .13/9/2007رلهريخ  2521وزاري رلا امعدار رهمملندديا  اماهماماند امج ل   ا  د  ص 

 . 2م 9987و للغ مسهحله  ،امج ل  –امعد ب  –أي و  املراعا  امعهدد أو   دي  فا يعع و

ويع د    ،اماهمااملال ا   وزار يعدح امعاند هر ا ركهموريوس امندديا امعاهه  من امعجلا االعلى ملجهماهل وامعالعد من  

 املخصصهل امنددي ا املهم ا:  فاامطهمب ردعهرا امعنددي ن فور املخدج 

 الهندسة المدنية -1

 الهندسة المعمارية -2

   االتصاالت وااللكترونياتهندسة  -3

 شروط االلتحاق بالمعهد 

 -امحصو  على أحد امونههال املهم ا فا  فا اماهم او عهم واحد يهر :يولد  م ملحهل رهمعاند 

 ياههمنه من امونههال امادر ا واال دل ا مه وأريهضا  اامثه ويا اماهما علع •

 يدوال  او امخعأامثه ويا امصدهع ا  رهم امث و يدوال  •

 هرلوم امعاهدد امفد ا امصدهع ا  •

 (اايزدديا )علع امثه ويا •

 .امعاند يعل  اموافدين معه يعل  املحوي ل من امعاهدد وامكل هل اال دى

  نظام الدراسة بالمعهد 

 -يو د  رهم ن رهمعاند:

 ردرهم امسهعهل امعالعد  الئحا لديعا •

 2016/2017ردرهم امفصو  امدراي ا ردايا من عهم  الئحا  ديد   •

 إدارة الجودة بالمعهد نظام 

 ا ق وه  وحد  مضعهن امجوه  رهمعاند ملطل   أفض   را املال ا واملالا وفعه معاهي د امن ئا امعوم ا مضعهن  وه  املال ا 

 واالعلعهه.
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 باخلطة االسرتاتيجيةفريق العمل 

- من: يتكون فريق اعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية   

 (عميد المعهد)   عبد الغنيهللا   السيد االستاذ الدكتور/ أحمد عبد -1

 ووكيل شئون التعليم والتعلم( الجودة ضمان  وحدة مدير(       صادق  محمد /الدكتور  االستاذ -2

 ( كيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةو)      القادر   أحمد عبداالستاذ الدكتور/ محمد  -3

 األمين العام( )       أحمد عبده   /المهندس   السيد -4

 ( ممثالً عن أعضاء هيئة التدريس )       محمد جبارة  /السيد الدكتور  -5

   (هيئة التدريس ممثال عن الهيئة المعاونة العضاء)      أحمد سامي              /السيد المهندس  -6

 )ممثال عن رجال االعمال(        حسين السيد   /السيد   -7

 ) بصفته ممثالً عن الطالب(   رئيس أتحاد الطالب                                -8
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 أسس ومعايري إعداد اخلطة االسرتاتيجية 

 واملكدومو  ه رده  على االيا وامعاهي د املهم ا:  ا اعداه امخطا االيلدا  ج ا معاند امج ل  اماهما ملندديا 

 (2021 – 2017) امسهرعا االيلدا  ج ا خطاام عن اماهم املعديد -1

 أهر هل االهار  االيلدا  ج ا ولواعد ومعهريهل املخط ط االيلدا  جا فا االهار  امعاهصد .  -2

 وامدوم ا.امخلدال واملجهرب امدائد  فا مؤيسهل املال ا اماهما امعحل ا  -3

 ماهي د امن ئا امعوم ا مضعهن  وه  املال ا واالعلعهه ف عه يلال  رعحوري امعدر  امعؤيس ا وامفهعل ا املال ع ا. -4

 امن ئا امعوم ا مضعهن  وه  املال ا وامصههر  عدنه. منماهي د لطهع امالوم امنددي ا وامعالعد    -5

 .   ملعؤيسهل )امحومعا(دأيا ولواعد امهار  امدش  -6

 .يلخدام ايمث  ملعواره امعلهحا رعه يحع  أددا  امعانداال -7

 . مطهمب دو امطد  ايومى رهمدعهيا فك  امعواره وامجنوه يجب أن  اع  ملحع   رضهه واالر عه  رعسلواهااعللهر أن  -8

املاهون  امدا لا، واموصو  قمى أعلى مسلويهل املدس   و  اماع املكهم  اميجهرا ر ن وحدال امعاند رعه يحع  مفنوم   -9

 ر ن وحدال وقهارال امعاند.

 اهلدف ومنهجية العمل 

ومعهريهل املخط ط االيلدا  جا ووفعه معاهي د امن ئا    يهر هلفا  وف د  طا ايلدا  ج ا علع ا موثعا  لعه    دو  امند 

امعوم ا مضعهن  وه  املال ا واالعلعهه رك  عدهصدده من رؤيا وريهما و حل   ر ئا واددا  ايلدا  ج ا ومودوعهل و طا  

  دف ذيا.

 :منهجية العمل

 ملحع   امند  امسهر   ا  لدا و طل   مدنج ا علع ا  ضعدت مه يلا: 

 (.2021 - 2017امسهرعا )االيلدا  ج ا خطا امهرايا املعديد اماهم عن  -1

 ايلط ع رأي و و نهل االهار  امال ه فا مسلعل  امعاند و عوحه ه امعههما.  -2

أعضه  وحد  ضعهن  وه  امعاند    –رؤيه  االلسهم    –وم   امعاند   –أم ن عهم امعاند    – كوين فدي  اماع  )عع د امعاند  -3

– .)...... 

 دا  هرايا مسح ا يهر هل االهار  االيلدا  ج ا واال  ع على املجهرب امدائد  معؤيسهل املال ا اماهما. ا  -4

  عع ر ه هل عن محهور امخطا االيلدا  ج ا )يوا  مه ت ر ه هل أوم ا أو ثه ويا من ها   و هرج امعاند(.  -5

م  من أعضه  مجلا اهار  امعاند وأعضه  د ئا    ( رده  على ر ه هل موثعا وايلط ع رأيSWOTا دا  املحل   امل ئا ) -6

 املدريا واماهمل ن رهمعاند ثا املوص  امى لهئعا موحد  ملف  عل نه ردعه  امعو  وامضاف ومذم  امفدص امعلهحا واملنديدال.

ور االرراا ) عه  حسهب ايدع ا امدسل ا مك  ردد من ردوه املحل   امل ئا ومذم  ايلخداج االدع ا امدسل ا مك  محور من امعحه -7

 . واملنديدال(امعو  وامضاف وامفدص امعلهحا  

  .فا ضو   لهئك املحل   امل ئا امسهر   اااليلدا  ج وضع االددا   -8

    االددا  االيلدا  ج ا امسهرعا.اعداه مودوعهل مؤيس ا من شأ نه  حع  -9

 االيلدا  ج ا وأ وطلنه وأ دده املمد ا وامعواره ام زما. اعداه امخطا املدف ذيا ملضعدا امعداح  االيهي ا ملدف ذ امخطا  -10

 اعداه امعواز ا املعديديا اال عهم ا ملخطا االيلدا  ج ا وقم  رده  على  جع ع ردوه امدفعهل امعلولاا امواره  رهمخطا املدف ذيا. -11
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 01113277797: موبايل  38175003: فاكس  38178100 – 38175011 – 38178282 – 38178286تليفون: 

 www.gei.edu.eg| الموقع اإللكتروني:  info@gei.edu.egبريد إلكتروني: 

 رؤية المعهد 

أن يكون واحدا من أفضل  امعاهدد امندديل ا امعولنوه منه رهمديهه   

محل له وقلل ع له فا املال ا امندلديللللا واملحل  امالعا من     

املخصللصللهل واملدامك ايمههيع ا امعلع ل  املا  للا احل ه هل  

 امعسلداما.امعجلعع و سنا فا املدع ا  

 رسالة المعهد 

قعداه  ديك ملع ل لههر على مواملا املطور املكدومو ا اماهمعا امحدي  فا مخللف املخصلللصلللهل املا 

 للا احل له لهل يللللول اماعل  امعحلا واملل عا من     ق دا  أرحلهو علع لا و طل ع لا وقمل  عن  دي   

مط ب مع  وف د ردامك  ال ع لا ملعلدملا  ن ئلا امردو  امعدلهيللللللا يعضلللله  د ئلا امللدريا ومالهو  نا وا

 وق وه  مدامل ايلوهريا وماهم  رحث ا ملطور   سنا فا  دما امعجلعع و لل ا احل ه ه ه.
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 عدض امخطا على اي دا  امعاد ا معدا النه واردا  امدأي يي  ادي ل.  -12

 العلعههده. حديد وا داج وث عا امخطا االيلدا  ج ا ومدا النه ثا عدضنه على مجلا اهار  امعاند  -13

 رؤية ورسالة املعهد 

 : (Vision) الرؤية

يكون  وقلل ع ه    امعاند   أن  محل ه  رهمديهه   منه  امعونوه  امنددي ا  امعاهدد  أفض   من  املال ا    فاواحدا 

امعلع ل     امالعاواملح     امندديا ايمههيع ا  واملدامك  املخصصهل  امعجلعع    املامن      احل ه هل   للى 

 املدع ا امعسلداما.  فاو سنا 

 : )Mission( الرسالة 

مخللف املخصصهل   فاامحدي     اماهمعا  املكدومو اقعداه  ديك ملع ل لههر على مواملا املطور   

من     ق دا  أرحهو علع ا و طل ع ا وقم  عن  دي     واملل عا للى احل ه هل يول اماع  امعحلى    املا

ل ع ا ملعدما وق وه    ن ئا امردو  امعدهيلا يعضه  د ئا املدريا وماهو  نا وامط ب مع  وف د ردامك  ا

   دما امعجلعع و لل ا احل ه ه ه. فامدامل ايلوهريا وماهم  رحث ا ملطور   سهدا 
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 رؤية المعهد 

أن يكون واحدا من أفضل  امعاهدد امندديل ا امعولنوه منه رهمديهه   

محل له وقلل ع له فا املال ا امندلديللللا واملحل  امالعا من     

املخصللصللهل واملدامك ايمههيع ا امعلع ل  املا  للا احل ه هل  

 امعسلداما.امعجلعع و سنا فا املدع ا  

 رسالة المعهد 

قعداه  ديك ملع ل لههر على مواملا املطور املكدومو ا اماهمعا امحدي  فا مخللف املخصلللصلللهل املا 

 للا احل له لهل يللللول اماعل  امعحلا واملل عا من     ق دا  أرحلهو علع لا و طل ع لا وقمل  عن  دي   

مط ب مع  وف د ردامك  ال ع لا ملعلدملا  ن ئلا امردو  امعدلهيللللللا يعضلللله  د ئلا امللدريا ومالهو  نا وا

 وق وه  مدامل ايلوهريا وماهم  رحث ا ملطور   سنا فا  دما امعجلعع و لل ا احل ه ه ه.
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 التحليل البيئي ونتائجه
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 رؤية المعهد 

أن يكون واحدا من أفضل  امعاهدد امندديل ا امعولنوه منه رهمديهه   

محل له وقلل ع له فا املال ا امندلديللللا واملحل  امالعا من     

املخصللصللهل واملدامك ايمههيع ا امعلع ل  املا  للا احل ه هل  

 امعسلداما.امعجلعع و سنا فا املدع ا  

 رسالة المعهد 

قعداه  ديك ملع ل لههر على مواملا املطور املكدومو ا اماهمعا امحدي  فا مخللف املخصلللصلللهل املا 

 للا احل له لهل يللللول اماعل  امعحلا واملل عا من     ق دا  أرحلهو علع لا و طل ع لا وقمل  عن  دي   

مط ب مع  وف د ردامك  ال ع لا ملعلدملا  ن ئلا امردو  امعدلهيللللللا يعضلللله  د ئلا امللدريا ومالهو  نا وا

 وق وه  مدامل ايلوهريا وماهم  رحث ا ملطور   سنا فا  دما امعجلعع و لل ا احل ه ه ه.
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 األهداف االسرتاتيجية 

 ايلعدار اماع  فا ق هر  رهم امجوه  اموهملا  .1

 ملدواحا االهاريا املطويد امعسلعد  .2

 ماعل ا املال ا واملالا امعسلعد  املطويد .3

 املوديالدرال امعواره  دع ا  .4

 امعسهدعا فا املدع ا امعسلداما ملعجلعع امعح ط  .5

 . مودوعهل  اع  على  حع   دذه االددا  االيلدا  ج ا  عاولد  ا اللداح  دف ذ 

 و وضح امعصفوفا املهم ا اما لا ر ن االددا  االيلدا  ج ا وامعودوعهل. 

 المشروعات  /االستراتيجية مصفوفة األهداف 

 االستراتيجية   األهداف  

  

استمرار العمل في  

إطار نظام الجودة  

 الشاملة

المستمر   التطوير

 للنواحي االدارية

المستمر  التطوير 

لعملية التعليم  

 والتعلم 

قدرات  تنمية

 الموارد البشرية

في  المساهمة 

التنمية المستدامة  

 للمجتمع المحيط 

ت
عا

و
شر

لم
ا

 

 أد   امعاند م علعهه  

واملطويد   ايمههيعا

 امعسلعد 

√ √ √ √ √ 

املطويد امهاري 

رفع امطهلا  و

 االيل اهر ا ملعاند  

√ √    

 حدي  و طويد  

 اماعل ا املال ع ا 
√  √   

 دع ا لدرال امعواره  

 املوديا ملاهمل ن 
√ √ √ √  

 حع   املدارط ر ن  

امعاند وامعجلعع  

 امعح ط

√    √ 
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 رؤية المعهد 

أن يكون واحدا من أفضل  امعاهدد امندديل ا امعولنوه منه رهمديهه   

محل له وقلل ع له فا املال ا امندلديللللا واملحل  امالعا من     

املخصللصللهل واملدامك ايمههيع ا امعلع ل  املا  للا احل ه هل  

 امعسلداما.امعجلعع و سنا فا املدع ا  

 رسالة المعهد 

قعداه  ديك ملع ل لههر على مواملا املطور املكدومو ا اماهمعا امحدي  فا مخللف املخصلللصلللهل املا 

 للا احل له لهل يللللول اماعل  امعحلا واملل عا من     ق دا  أرحلهو علع لا و طل ع لا وقمل  عن  دي   

مط ب مع  وف د ردامك  ال ع لا ملعلدملا  ن ئلا امردو  امعدلهيللللللا يعضلللله  د ئلا امللدريا ومالهو  نا وا

 وق وه  مدامل ايلوهريا وماهم  رحث ا ملطور   سنا فا  دما امعجلعع و لل ا احل ه ه ه.
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 االسرتاتيجية  ملخص مشروعات اخلطة 

 ( 1. )ملحق والتطوير المستمر المشروع األول: تأهيل المعهد لالعتماد األكاديمي

 . 31/8/2027وحلى   2022/ 9/ 1من  مدة المشروع: •

  د ه مصدي.  250000  اجمالي موازنة المشروع: •

 أهداف المشروع:  •

  وف د هرايا قا  ا ملعاند. -

 ملاهمل ن رهمجوه .  املواص   طويد منهرال  -

  دع ا ا جهدهل ايجهر ا  حو ثعهفا امجوه . -

 : المشروع مخرجات •

 امدرايا امذا  ا ملعاند مالعد . -

 المشروع:  أنشطة •

 امذا  ا امدرايا معداه  اماع  فدل  وك   -

 . االعلعهه  ماهي د اعداه  -

 . واعلعههده امدرايا و حديد ا داج -

 . املدريل ا امخطا  دف ذ  -

  .امجوه  مثعهفا اع ما رد همك  دف ذ  -
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 رؤية المعهد 

أن يكون واحدا من أفضل  امعاهدد امندديل ا امعولنوه منه رهمديهه   

محل له وقلل ع له فا املال ا امندلديللللا واملحل  امالعا من     

املخصللصللهل واملدامك ايمههيع ا امعلع ل  املا  للا احل ه هل  

 امعسلداما.امعجلعع و سنا فا املدع ا  

 رسالة المعهد 

قعداه  ديك ملع ل لههر على مواملا املطور املكدومو ا اماهمعا امحدي  فا مخللف املخصلللصلللهل املا 

 للا احل له لهل يللللول اماعل  امعحلا واملل عا من     ق دا  أرحلهو علع لا و طل ع لا وقمل  عن  دي   

مط ب مع  وف د ردامك  ال ع لا ملعلدملا  ن ئلا امردو  امعدلهيللللللا يعضلللله  د ئلا امللدريا ومالهو  نا وا

 وق وه  مدامل ايلوهريا وماهم  رحث ا ملطور   سنا فا  دما امعجلعع و لل ا احل ه ه ه.
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 ( 2رفع الطاقة االستيعابية للمعهد )ملحق و التطوير اإلداري المشروع الثاني:

 . 31/8/2027وحلى   2022/ 9/ 1من  مدة المشروع: •

 مدار امخعا يدوال. على د ه مصدي  5036000  موازنة المشروع:اجمالي  •

 أهداف المشروع:

  جديد و وي ع لهعهل وقهارال امعله ا امحهم ا ملعاند. .1

 املويع فا مسهحا ومله ا امعاند. .2

 املطويد امهاري .3

 مخرجات المشروع: 

 املجديد واملويع فا لهعهل وقهارال امعله ا امحهم ا ملعاند. -1

 مسهحا ومله ا امعاند. زيهه   -2

 د ك   در عا ماد  مالعد امعسئوم هل واملوص ف اموظ فا.  -3

 فا االهارال امعخللفا ومفالا   را امكلدو  ا حديثا -4

 ا دا ال اهاريا ملسطا ويدياا -5

 أنشطة المشروع:

  ده مجع ع االمكه  هل امعههيا ملعاند.  .1

 امحهم ا.اعداه امديومهل و صع عهل املجديد واملويع ملعله ا  .2

  دف ذ امديومهل و صع عهل املويع ملعله ا امحهم ا. .3

  دف ذ امعلدى امجديد .4

 املوص ف اموظ فا.ومن ك  االهاري مدا اا و طويد ا .5

 اعداه الئحا مهم ا وقهاريا معاهو ا أعضه  د ئا املدريا.  .6

  لويد االهارال امعخللفا رأ نل  امحهيب االما ومهم دا املصويد امعطلورا. .7

 هارال امعخللفا رأ نل  اال صه  )شلكهل اال لد ت(  لويد اال .8

 اشداك راض امعوظف ن فا راض ا وطا امعاند. .9
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 رؤية المعهد 

أن يكون واحدا من أفضل  امعاهدد امندديل ا امعولنوه منه رهمديهه   

محل له وقلل ع له فا املال ا امندلديللللا واملحل  امالعا من     

املخصللصللهل واملدامك ايمههيع ا امعلع ل  املا  للا احل ه هل  

 امعسلداما.امعجلعع و سنا فا املدع ا  

 رسالة المعهد 

قعداه  ديك ملع ل لههر على مواملا املطور املكدومو ا اماهمعا امحدي  فا مخللف املخصلللصلللهل املا 

 للا احل له لهل يللللول اماعل  امعحلا واملل عا من     ق دا  أرحلهو علع لا و طل ع لا وقمل  عن  دي   

مط ب مع  وف د ردامك  ال ع لا ملعلدملا  ن ئلا امردو  امعدلهيللللللا يعضلللله  د ئلا امللدريا ومالهو  نا وا

 وق وه  مدامل ايلوهريا وماهم  رحث ا ملطور   سنا فا  دما امعجلعع و لل ا احل ه ه ه.
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 ( 3المشروع الثالث: تحديث وتطوير العملية التعليمية. )ملحق 

 . 31/8/2027وحلى   2022/ 9/ 1من  مدة المشروع: •

 مصدي ملاهم امواحد. 150000  اجمالي موازنة المشروع: •

 المشروع: أهداف 

مع   -1 امعلوافعا  امدراي ا  املوائح  و دف ذ  امدراي ا   ام هر صع ا  مللدامك  امجوه   وماهي د  امعد اا 

 امنددي ا. 

 ومههيا(  دمل على  دع ا منهرال امطهمب.   )أمههيع ا وف د امكه  هل  ال ع ا  -2

 املال ع ا  دوع و طور مصههر املالا امعلهحا ملطهمب رح   يكون دو محور اماعل ا  -3

 مخرجات المشروع: أهم 

 اي نل  املال ع ا  رأحدو مدر هل ولهعهل ملوه   -1

 ملوه  رعصههر  ال ا حديثا ورل ا وامكلدو  ا وامعكللا  -2

  وامب املطور املكدومو ا  االلسهم امالع ا ماهم   -3

 امعحدثا.  NARS طل     د ملوص ف امععدرال واملدامك ملواف  مع ماهي د   -4

 ار فهع مسلوى امطهمب و حع  مسلندفهل املالا -5

 المشروع:  أنشطة

    نل  امعو وه  رنه.معسهحهل امعدر هل وامعهعهل وامعاهم  وايحصد شهم   .1

 و وي انه  ((data shows and smart boards and wi-fi لويد امعدر هل وامعهعهل ره   .2

 مسلوي رضهدا عن امعدر هل وامعهعهل راد  لويدده   وماهو  نا مع هسايلل هن ملط ب واعضه  د ئا املدريا   .3

   احل ه ه نهحصد شهم  مك  محلويهل امعكللا معادفا مه دا  .4

  لويد امعكللا رهمكلب وامعدا ع امحديثا  سخ اصل ا )عدر ا وا جل ليا( واال لد ت و وي انه .5

 مسلوي رضهدا عن امعكللا راد املطويد واملحدي     وماهو  نا مع هس هن ملط ب واعضه  د ئا املدريا ايلل .6

 حصد شهم  معحلويهل م  امعاهم  امعو وه  رهمعاند .7

  لويد ماهم  امعاند رهملعد هل واال نل  امحديثا .8

ماهم  .9 عن  مسلوي رضهدا  مع هس  وماهو  نا  املدريا  د ئا  واعضه   ملط ب  املطويد    ايلل هن  راد  امعاند 

 . واملحدي 

 NARS 2018اعداه و طل   الئحا يهعهل مالعد   ديد   لواف  مع أحدو اي د امعد ا ا و  .10

  دف ذ ويهئ  ملدوعا وحديثا فا املدريا واملاد عن امللع ا.  .11

 عهريد  ع  ا امورلا ) عهريد معدرال،  عهريد ردامك،   ل هس مدهوه  طل   ويهئ  املال ا واملالا و طويد ايها  .12

 املغذيا امدا اا ، ...... امخ(   Blue Printاالملحه  ا، 
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 المشروع الرابع: تنمية قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمعهد. )ملحق 4( 

 . 31/8/2027وحلى   2022/ 9/ 1من  مدة المشروع: •

  د ه مصدي ملسدا امواحد . 50000  اجمالي موازنة المشروع: •

 أهداف المشروع: 

فا مجهالل املدريا امفاه  وامدود    وماهو  نا   دع ا امجدارال امعند ا مجع ع اعضه  د ئا املدريا -1

 امدوما مللحوو وضعهن  وه  املال ا وامعنهرال امل د ا وامسلوم ا 

املواص    نامهاري   دع ا  دارال  ع ع   -2 ومنهرال  امط ب  شئون  مجهالل  فا  رهمعاند  اماهمل ن 

 وامعنهرال االهاريا و كدومو  ه امعالومهل 

 مخرجات المشروع: 

 ل ا معه وم فه ر هن رهالحل ه هل املدري -1

  طا  دريب موثعا ومحكعا  -2

 ( ي دى)يخللف اماده من  طا  دريل ا    ا  دع ا لدرا نا)امههيعا واهاري ( وظفه م 100 -3

 امخطا املدريل ا   عهريد عن  دف ذ ردامك -4

 المشروع:  أنشطة

 . مألمههيع  ن حديد االحل ه هل املدريل ا  -1

 . مألمههيع  نقعداه امخطط و صع ا املدامك املدريل ا وامددوال وورش اماع   -2

 .مألمههيع  ن   دف ذ امخطا املدريل ا وامددوال وورش اماع  -3

 .مألمههيع  ن  ع  ا امخطا املدريل ا وامددوال وورش اماع   -4

 . مإلهاري ن حديد االحل ه هل املدريل ا  -5

 .مإلهاري ن وامددوال وورش اماع  املدريل اقعداه امخطط و صع ا املدامك  -6

 .وامددوال وورش اماع   دف ذ امخطا املدريل ا -7

 مإلهاري ن وامددوال  املدريل ا ا ع  ا امخط  -8
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 ( 5المشروع الخامس: تحقيق الترابط بين المعهد والمجتمع المحلي. )ملحق 

 . 31/8/2027وحلى   2022/ 9/ 1من  مدة المشروع: •

 جنيه مصري.  1264800 المشروع:اجمالي موازنة  •

 أهداف المشروع:  •

 خديج ن  من / قمى ام عديا  دمهل  .1

 ملحع   املدع ا امعسلداما   دما امعجلعع و دع ا امل ئا .2

 مخرجات المشروع:  •

 مخديج ن من / امى ا  عديا امخدمهل  .1

   مجلعع مخدوم ور ئا مدعه .2

 : أنشطة المشروع •

 مللاهم  مع دذه اموظ فا  أد   االهاري ن روحد  امخديج ن  .1

 ا وه  مولع ام كلدو ا موحد  امخديج ن مللواص  مع امخديك  .2

 اعداه لهعد  ر ه هل امخديك   .3

 مللعا املوظ ف امسدوي  .4

 عع  ردو وم ل مللدريب راد املخدج  عن دا مللوظ ف  .5

 املدريب أثده  امدرايا  .6

 يدويه  ا وك   مجدا  دما امعجلعع ووضع  طا مخدما امعجلعع و دع ا امل ئ  .7

  وف د مكهن موحد   دريب امعجلعع  .8

  دف ذ  طا  دما امعجلعع  .9

  ع  ا  طا  دما امعجلعع  .10
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 اخلطة التنفيذية 
االهداف  

 االستراتيجية
 أهداف المشروعات

 الزمني اإلطار

 )المدة بالشهر( 
 المسئول عن التنفيذ 

مؤشرات األداء الحاكمة  

(KPIs) 

استمرار العمل في  

إطار نظام الجودة  

  الشاملة

 وف د هرايا قا  ا  

 ملعاند
 شند 12

اهار  امعاند + وحد  

 ضعهن امجوه  

اال لنه  من اعداه امدرايا  

امذا  ا فا امعد  امعحده  وحسب 

 مواصفهل امن ئا امعوم ا 

 طويد منهرال  

املواص  ملاهمل ن 

 رهمجوه 

 شند واحد

 دع ا منهرال املواص  معارا 

امعد  اماهمل ن رهمعاند     

 امعحده  رهملكلفا امعحده  

 دع ا ا جهدهل ايجهر ا  

  حو ثعهفا امجوه 
 شند واحد

% من اماهمل ن رهمعاند  90

مدينا وعا رأدع ا  وه  املال ا  

 و طل عنه 

التطوير المستمر  

 للنواحي االدارية

 جديد و وي ع لهعهل 

واهارال امعله ا امحهم ا  

 .ملعاند

 شنور  3
اهار   امعاند + قهار  

 امعواره املوديا 

اال لنه  من  جديد و وي ع  

 لهعهل واهارال امعله ا امحهم ا 

املويع فا مسهحا 

 .ومله ا امعاند
 شند 12

امعاند + اهار   قهار  

 امعواره املوديا 

 

اال لنه  من املويع فا مسهحا 

 ومله ا امعاند 

 شنور   4 املطويد امهاري

امعاند + وحد  قهار  

+  امجوه ضعهن 

اهار  امعواره املوديا  

 +  را امعالومهل 

   م كدا  را امهار  رهمعاند

التطوير المستمر  

لعملية التعليم  

 والتعلم 

 صع ا و دف ذ املوائح 

امدراي ا امعلوافعا مع 

ام هر امعد اا 

وماهي د امجوه  مللدامك 

 امدراي ا امنددي ا

 شند 12

 ايلسهم امالع ا

+ وحد  ضعهن 

 امجوه 

اعلعهه ثا  دف ذ ام ئحا امعحدثا  

امعلوافعا مع ام هر امعد اا و

 وماهي د امجوه  

 وف د امكه  هل  ال ع ا  

)أمههيع ا ومههيا(  دمل  

على  دع ا منهرال  

 امطهمب

 ينشند
اهار  امعاند + 

 ايلسهم امالع ا
  دع ا منهرال امط ب 

 دوع و طور مصههر 

ملطهمب  املالا امعلهحا 

رح   يكون دو محور  

 اماعل ا املال ع ا 

 شند 12
اهار  امعاند + 

 ايلسهم امالع ا
 امعلطور   مصههر املالا دوع  

تنمية قدرات 

 الموارد البشرية

 دع ا امجدارال امعند ا 

مجع ع اعضه  د ئا 
 د يدويهشن 11

وحد  املدريب 

 +وحد  ضعهن امجوه 

% من أعضه   20 دع ا لدرال 

 د ئا املدريا وماهو  نا يدويه 
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االهداف  

 االستراتيجية
 أهداف المشروعات

 الزمني اإلطار

 )المدة بالشهر( 
 المسئول عن التنفيذ 

مؤشرات األداء الحاكمة  

(KPIs) 

فا   املدريا وماهو  نا

مجهالل املدريا  

امفاه  وامدود امدوما  

مللحوو وضعهن  وه  

املال ا وامعنهرال 

 امل د ا وامسلوم ا 

 دارال  ع ع  دع ا 

امهاري ن اماهمل ن 

رهمعاند فا مجهالل  

شئون امط ب 

ومنهرال املواص  

وامعنهرال االهاريا 

 و كدومو  ه امعالومهل 

 د يدويهشن 11
% من 20 دع ا لدرال 

 االهاري ن رهمعاند يدويه 

المساهمة في  

التنمية المستدامة  

 للمجتمع المحيط 

امخدمهل من /  عديا 

 امى امخديج ن 
 وحد  امخديج ن شنور   3

لهعد  ر ه هل ملخديج ن   و وه

ومولع  هص رهمخديج ن وعع   

مللعى املوظ ف وعع   

 ردو وم ل  دريب ملخديج ن

امعجلعع و دع ا   دما 

امل ئا ملحع   املدع ا  

 امعسلداما

 شند 12
 دما امعجلعع  وحد 

 و دع ا امل ئا 

 دما امعجلعع ملعديا    دف ذ  طا

امخدمهل ملعجلعع امخهر ا 

 و ع عنه راد قم 

 


